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Excelentíssimo Senhor Presidente daCàmata Municipal de Cascavel,

A Càmata Municipal de Cascavel, por meio de seus Íepresentantes legais, nos teÍmos
que regem os aÍts. 1.57 e 158 do Regimento Intetno desta Casa de Leis Hipoteca
ntoçÃo DE ÂPI-AUSoS aos 40 anos do RECAN:fo cHÃo BATIDO.

Dê-se ciência desta, encaminhando cópia ao Excelentíssimo Senhor Alftedo Guido
Lorenzatto propdetário do Recanto.

da
Vereador/DEM

Justificação

A presente pÍoposta legislativa tem a finaüdade de prestar uma homenagem ao Recanto
Chão Batido, que completa Íreste âno 40 anos de históda em nosso Município, local que iá pode set
considerado ponto turístico e cultural.

Em meados de 1981 Seu Alfredo Güdo Lorenzatto, abriu um pequeno cométcio que no
primeiro momento foi no potão de sua casa, atendia âpenas os vizinhos e amigos, mas que ao longo
do tempo se transformou em um ponto de encontro de vários ciclistas, motociclistas, jipeiros e

outÍos, que encontÍavam naquele local, um ambiente fam))tat, de contato com â fl tJÍeza e de ótimo
atendimento.

O chão Batido é mais que umâ merceatía, é um Recanto, onde âs pessoâs Íicam em contato
com o meio ambiente, o espâço é dividido em vários qüosques que ficam embaixo de árvores no
meio da fiaítÍeza, o local lembra as coi.sas simples da vida que hoje em dia perderam o sentido, mas

que lá, encontÍam ainda espaço, seja nos quadros antigos, nos objetos que caíram em desus

então no própdo chão batido, que se mantem da mesma forma como erahâ 40 anos atrás
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O proprietáno e Cidadão Benemérito de Cascavel Seu Alftedo está no município desde

1950, chegou ainda menino com 77 anos, e não qús mais ir embora, pois, viu que a cidade poderia
se toÍnaÍ uma metrópole, pot isso permaneceu até hoje, Seu Alftedo se sente orgulhoso de morar e

ter um comércio diferenciado.

Ainda no início dt década de 50, Seu Alfredo inaugurou uma das pdmeiras churtascarias de

Cascavel na Âvenida Carlos Gomes, ali ficou por algum tempo, antes de se mudar parà o interior,
anos mais tarde em meados de 1981 ainda de modo informal, começou a se reunir com os

"compadtes e amigos" como ele mesmo coÍIta, com o passâr do tempo o local aos poucos se toÍnou
o Recanto que hoje conhecemos.

No Recanto Seu Alfredo viu um estilo de vida nascer, pois o lugar se distingul dos demais

poÍ teÍ uma arqütetuta rustica e simples, dig.u de um lugat no meio da n^tvteza, Vale observar
também que o Recanto Chão Batido contdbü p^tl a economia local, além de mantet as raízes do
nosso município e ser dco de histódas.

Vale destacar ainda que Seu Alfredo nã"o era sozinho Írestâ empÍettada, foi casado com
Geni Daros, assassinadahâ mais ou menos 15 anos atrás após um assalto no Recanto.

Uma üda marcada por lutas, glórias, tristezas, um guereiro do nosso município, um
Senhor de 88 anos, que até hoje serve as pessoâs com simplicidade e simpatia, fazetdo do Recanto
chão batido suâ vida, Cascavelense, Pioneiro, Pai, esposo, um homem p^ta set respeitado e

admirado, e o Recanto Chão Batido um local paÍâ seÍ sempÍe visitado.

Diante do exposto, a Càrnara Municipal de Cascavel com sua estima e consideração vem
através deste, homenageaÍ com votos de aplausos, o Recanto Chão Batido pelos serviços ptestados,
pela pteservaçáo da nossâ cultura e também de nossas raízes.
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